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Det är mycket avfall vi talar om!

• Hushållsavfall
– 4,2 miljoner ton

• Verksamhetsavfall
– 24 miljoner ton

• Gruvavfall
– 139 miljoner ton



Avfallsförebyggande: 
en avfallspolitisk prioritet

• EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG)
• Nationell avfallsplan och program



Avfallsdirektivets definition
Artikel 3-12 säger att förebyggande är åtgärder 
som vidtas innan något blivit avfall och innebär 
en minskning av: 
1. mängden avfall 
2. dess negativa påverkan av miljön och 

människors hälsa
3. halten av skadliga ämnen i material och  

produkter



En studie av 52 svenska fall

• Fokus på avfallets mängd, inte dess 
farlighet

• Tre huvudhandlingar
– Kommunicera om avfallsförebyggande
– Effektivisera processer
– Främja hållbar konsumtion

• Få initiativ om: 
– design-produktion-distribution 
– avfallshantering 



En historia om grejer



Produktion, distribution, 
konsumtion och post-
konsumtion har alla en 
avfallseffekt



Bla en fråga om offentlig 
konsumtion

• Kommuner stora avfallsproducenter

• Behov av mer fokus på de egna 
verksamheter

• Inköp en viktig pusselbit i arbetet 
med att förebygga kommunernas 
eget avfall



Mot cirkulära kommuner?



Nu fortsätter vi med några 
frågor att diskutera

Herve.Corvellec@ism.lu.se
Anette.Svingstedt@ism.lu.se
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Frågor
• Hur kan offentliga upphandlingar ta hänsyn till inköpens 

avfallsfeffekt som, exempelvis var i avfallshierarkin det 
inköpta hamnar?

• På senare år har offentlig upphandling alltmer kunnat ta 
hänsyn till miljö- och sociala villor. Hur skulle man kunna 
dra nytta av denna kunskap för att göra upphandling till ett 
verktyg för att förebygga avfall?

• Är det möjligt att I upphandlingen ställa krav på: “Design 
för återvinning”, “Gjord av återvunnet material”, 
“Kostnadsfritt underhåll”, “Går att reparera”, 
“Återtagargaranti från leverantören”, “Leverans av 
funktion” och liknande?

• Kan och i så fall hur kan rutiner för inköp minska materiella 
flöden och energiförbrukning?



Arbetsgång

• Indelning i grupper
• Svara på minst en fråga
• Gemensam redovisning om 25 

minuter
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